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preteklega 
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Dovoljeno 
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december iz 
kadrovskega 
načrta za 
tekoče leto 
(2009) 
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prvega 
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proračunskega 
leta (2010) 
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dovoljenega 
števila 
zaposlenih na 
dan 31. 
december 
drugega 
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proračunskega 
leta (2011) 

 
URADNIŠKA DELOVNA                                     
MESTA 
 

    

Občinski inšpektor - tarifni razred 
VII/1 1 3 3 3 
Višji nadzornik - tarifni razred VI 1 1 1 1 
Občinski redar - tarifni razred V 1 1 1 1 
     
SKUPAJ 3 5 5 5 
 

 
 

Obrazložitev : 
 

V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 ZJU-UPB3 in 
65/08) se skupaj s proračunom za tekoče leto predloži občinskemu svetu predlog kadrovskega 
načrta. Na podlagi 8. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev 
kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06 in 70/07) se v kadrovskem načrtu navede 
število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 
31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog števila zaposlenih za naslednji dve 
proračunski leti.  
 
Število zaposlenih na dan 31. decembra leta 2008 in dovoljeno število zaposlenih na dan 
31.12.2009 je razvidno iz prvih dveh stolpcev v tabeli. Na dan 31.12.2008 so bili v MIR 
zaposleni trije javni uslužbenci. 
 
V skladu z dogovorom vseh 10 občin ustanoviteljic se je dovoljeno število zaposlenih na dan 
31.12.2008 povečalo za 2 delovni mesti. Sistemizirano je bilo novo delovno mesto višji 



nadzornik VI in dodano še eno delovno mesto občinskega inšpektorja. Dve delovni mesti 
ostajata nezasedeni. 
  
Kadrovski načrt za leto 2010 predvideva zaposlitev 5 uradnikov. Dve delovni mesti bosta 
nezasedeni do dogovora županov o začetku postopka zaposlitve, vsekakor pa do ublažitve 
gospodarske krize in povečanja obsega dela. Predvideno število uradnikov po delovnih mestih 
je razvidno iz tabele. 
 
Kadrovski načrt za leto 2011 ne predvideva dodatnih zaposlitev. Stanje zaposlenih na dan 
31.12.2011  naj bi bilo enako stanju zaposlenih na dan 31.12.2010.  
 
 
Številka: ______________ 
V Moravskih Toplicah, ____________ 
 
 

     Župan: 
Franc Cipot, l.r. 

 
 


